Kwaliteitsovereenkomst Akkerbouwers
Deze kwaliteitsovereenkomst is van toepassing op de telers die akkerbouwproducten leveren ten
behoeve van de Diervoedersector en niet aantoonbaar op het moment van levering voldoen aan:

GMP+B6; Teelt voedermiddelen;

VVAK + module Granen, zaden en Peulvruchten (GZP);

Beoordelingsrichtlijn Voedselveiligheid GZP primaire sector.
Als leverancier van hoogwaardige diervoeders heeft ons bedrijf zich geconformeerd aan het GMP+
Feed Certifications Scheme. Doelstelling hiervan is dat onze producten voldoen aan hoge
kwaliteitseisen. In verband met ons GMP+ Feed Certifications Scheme dienen wij de kwaliteit van de
aan te kopen grondstoffen te waarborgen. Aangezien u akkerbouwproducten aan ons levert vragen
wij u te voldoen aan de richtlijnen die in deze overeenkomst worden genoemd.
Doelstelling hiervan is dat de door u geleverde akkerbouwproducten voldoen aan hoge
kwaliteitseisen. De akkerbouwproducten staan aan de basis van onze voedselketen, daarom dienen
deze absoluut veilig te zijn voor mens, dier en milieu. Van groot belang is dat onze leveranciers (de
akkerbouwers) zich er van bewust zijn dat ook zij dienen te voldoen aan deze strenge normering.
1.

Teelt en oogst
Alle wettelijke normen en voorschriften die er zijn om een veilig landbouwproduct te kunnen
produceren zijn nageleefd, zodanig dat de te leveren akkerbouwproducten geen gevaar op
kunnen leveren voor mens, dier of milieu. Met name betreft die voorschriften t.a.v.:

de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen;

het gebruik van meststoffen;

gewasrotatie.
Er wordt een (teelt)registratie bijgehouden, waarin tenminste het volgende wordt vastgelegd:

het gebruik van zaaizaad (ras, soort, voorbehandeling, ontsmetting);

het
gebruik
van
gewasbeschermingsmiddelen
(type,
dosering,
tijdstip,
wachttermijnen);

het gebruik van meststoffen (soort, hoeveelheid, tijdstip).
Door een deskundige manier van werken en door gebruik te maken van goed onderhouden
machines wordt beschadiging van akkerbouwproducten zo veel als mogelijk voorkomen.
Bij de teelt dan wel in het af te leveren product zijn geen van zoogdier afkomstige eiwitten of
verwerkte dierlijke eiwitten gebruikt. Tevens zijn alle maatregelen genomen die noodzakelijk
zijn om besmetting met deze dierlijke eiwitten te voorkomen.
De akkerbouwproducten worden tijdens het gehele voortbrengingsproces op hygiënische
wijze behandeld, zodat de microbiële kwaliteit wordt beheerst. Dit is gericht op de
voorkoming van besmetting met ziekteverwekkende micro-organismen, waaronder
Salmonella.

2.

Opslag
Deze paragraaf is alleen van
akkerbouwproducten plaats vindt.

2.1.

toepassing

op

bedrijven

waar

tussenopslag

van

Bedrijfsinrichting
De bedrijfsinrichting van bedrijven waar opslag van akkerbouwproducten plaats vindt is
zodanig dat:

deze geschikt is om akkerbouwproducten in op te slaan. Dit betekent:

geen lekkende daken,

geschikte wanden en vloeren;

geen optrekkend vocht.

de ruimtelijke indeling van de opslag zodanig wordt beheerd, dat aantoonbaar geen
verwarring van verschillende (partijen) producten kan plaatsvinden bij aflevering.
Huisdieren dienen niet in bedrijfsruimten aanwezig te zijn. Vogels, ongedierte en schadelijke
insecten worden geweerd c.q. bestreden. Hiervan wordt een registratie bijgehouden (inclusief
een plattegrond met de locaties van de lokdoosjes).
Regelmatig worden de opslagruimten gereinigd. Door middel van periodieke visuele controle
wordt de hygiënische en technische staat van de opslagruimten vastgesteld.
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2.2

Droging en schoning
Eventuele droging of schoning van akkerbouwproducten wordt uitgevoerd in schone en
daartoe bestemde installaties. Indien de akkerbouwproducten op een directie wijze (met
behulp van verbrandingsgassen) gedroogd worden, dienen de volgende punten in acht
genomen te worden:

uitsluitend gebruik van veilige brandstoffen (aardgas, propaan, butaan of lichte
stookolie) is toegestaan;

de branders dienen jaarlijks onderhouden (reinigen en afstellen) te worden;

gedurende het drogen dienen regelmatig controles uitgevoerd te worden m.b.t. het
verloop van het droogproces (temperatuur, geur, kleur van de vlam, etc).

2.3

Beheer akkerbouwproducten tijdens opslag
De opslag van akkerbouwproducten vindt op een zodanige manier plaats dat;

verschillende producten niet onbedoeld met elkaar in contact komen, waardoor
kruisbesmetting kan optreden;

broei in akkerbouwproducten wordt voorkomen;

akkerbouwproducten niet worden verontreinigd met ongewenste stoffen en producten;

akkerbouwproducten niet microbieel worden besmet.
Om hieraan te kunnen voldoen worden de volgende richtlijnen in acht genomen:

de akkerbouwproducten worden gescheiden opgeslagen van producten die een
gevaar op kunnen leveren voor de gezondheid van mens, dier en milieu. Hierbij kan
gedacht worden aan het separaat opslaan van:

ontsmet zaaizaad;

gewasbeschermingsmiddelen;

voorraadbeschermingsmiddelen;

meststoffen.

de conditie van de akkerbouwproducten wordt regelmatig gecontroleerd (geur, kleur,
temperatuur);

de akkerbouwproducten worden, indien nodig, belucht.
Indien er gebruik wordt gemaakt van voorraadbeschermingsmiddelen, bijvoorbeeld om
schimmel- of bacteriegroei te voorkomen, wordt hiervan een registratie bijgehouden. De
partij wordt pas afgeleverd indien de veiligheidstermijn van het gebruikte
voorraadbeschermingsmiddel is verstreken.

3.

Transport
I.
Transportmiddelen zijn schoon en droog en zijn vrij te zijn van restanten van vorige
ladingen. Transportmiddelen waarmee akkerbouwproducten worden getransporteerd,
mogen niet ingezet worden voor het transport van producten waarvan redelijkerwijs
kan worden aangenomen dat ze een negatieve invloed op de kwaliteit van het graan
zullen hebben, zoals:
dierlijk materiaal (kadavers, slachtafvallen);
producten met diermeel;
chemicaliën;
mest, compost, slib;
tuinaarde of potgrond bemest met dierlijke mest;
metaalschroot en draaisels;
asbest of asbest houdende materialen;
minerale klei, gebruikt voor detoxificatie;
huishoudelijk afval;
rioolslib;
onbehandelde voedselresten (swill);
onverpakte zaken, behandeld met toxische stoffen.

II.

Transport moet uitgevoerd worden overeenkomstig de voorwaarden in het GMP+
Feed Certifications Scheme. Zie hiervoor m.n. Internationale Databank Transport
voor de Feed sector; www.icrt-idtf.com van het Internationale Comité Wegtransport.
Bij aanvang van het oogstseizoen dienen de transportmiddelen, voorafgaand aan
het transport van akkerbouwproducten, grondig te worden gereinigd met een
hogedrukreiniger (zo nodig gebruik makend van heet water en reinigingsmiddel) en
vervolgens gedesinfecteerd.
Om microbiële groei tijdens het transport tegen te gaan wordt inregening
voorkomen. Laadruimtes dienen, ook indien ze leeg zijn, droog te blijven. Te
gebruiken afdekzeilen dienen voor belading schoon en droog te zijn. De
buitenzijde van het transportmiddel, inclusief chassis, dient vrij te zijn van
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zichtbare delen van de voorafgaande lading.
III.
4.

Indien producten worden geladen uit een opslagloods dient het transport uitgevoerd
te worden door een GMP+-gecertificeerde transporteur.

Ongewenste stoffen
De door u geleverde akkerbouwproducten voldoen aan de normen voor ongewenste stoffen
en producten in voedermiddelen, zoals opgenomen in:

de diervoederwetgeving (zie Richtlijn 2002/32/EG);

GMP+BA1 (Productnormen) van het GMP+ Feed Certifications Scheme
(zie https://www.gmpplus.org/pagina/9/standards.aspx)

De leveringen bevatten geen verboden producten zoals:
bestrijdingsmiddelen behandeld zaaizaad, dierlijke producten en slib.

mest,

urine,

met

5.

Afwijkingen
Wanneer er tijdens de teelt, oogst, opslag en/of het transport afwijkingen aan het product
worden geconstateerd of ontstaan, wordt dit direct gemeld aan ABZ Diervoeding

6.

Vragenformulier
Door van u akkerbouwproducten af te nemen treden wij binnen het GMP+ Feed Certifications
Scheme op als poortwachter. In het kader van dit GMP+ Feed Certifications Scheme is het
voor ons van belang om een uitvoerige risicobeoordeling uit te voeren vanaf de inzaai tot en
met de oogst, inclusief eventuele bewerkingen. Om deze risicobeoordeling zorgvuldig uit te
kunnen voeren verzoeken wij u om het bijgaande vragenformulier zo volledig mogelijk in te
vullen

Ondergetekende verklaart teler te zijn van de geleverde akkerbouwproducten en te werken
overeenkomstig deze kwaliteitsovereenkomst Tevens verklaart ondergetekende dat de te leveren
akkerbouwproducten van gezonde, deugdelijke handelskwaliteit zijn, geschikt zijn voor verwerking in
diervoeders en voldoen aan de wetgeving en het gestelde in deze verklaring.

Naam
Adres
Postcode en plaats
Oogstjaar
Datum
Handtekening
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VRAGENFORMULIER
Percelen

Perceelsaanduiding/omschrijving

Oppervlakte

Vorige teelt

1
2
3

Labels nog in bezit?

Gecertificeerd zaaigoed:
Perceel

Zaaidatum

Ras

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen:
Perceel

Datum

Wordt registratie bijgehouden?

Ja / Nee
Kg/ha

Ja / Nee

Toelatingsnummer

Naam middel of actieve stof

Dosering
per ha

Toelatingsnummer

Naam middel of actieve stof

Dosering
per ha

Bemesting:
Perceel

Datum
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Loonwerk / Werk door derden:
Perceel

Datum

Activiteit

Naam loonwerker /
derden

VKL*
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee

* Is de loonwerker of derden VKL (VoedselKwaliteit Loonwerk) gecertificeerd? (zie www.vkl.nl)
Opslag:
Worden producten door u opgeslagen

:

Ja / Nee

Is de opslagplaats opgenomen in een ongediertebestrijdingplan:

Ja / Nee

Gebruikt u voorraadbeschermingsmiddelen

:

Ja / Nee

Welke voorraadbeschermingsmiddelen gebruikt u

: _________________________
_________________________

Oogstwerkzaamheden:
Door wie worden de oogstwerkzaamheden uitgevoerd

:_________________________

Door wie worden de akkerbouwproducten getransporteerd

:_________________________

Drogen:
Worden de geleverde akkerbouwproducten gedroogd

:

Ja / Nee

Op welke wijze wordt er gedroogd
lucht

:

Buitenlucht / Verwarmde

Welke brandstof wordt er gebruikt

:_________________________

Komt het product in aanraking met de verbrandingsgassen

:_________________________

